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Nationale test 

Ny viden – Nye vejledninger – Nye visninger 
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Indhold
• Forbindelsen til fælles mål
• Sammenhæng med afgangsprøver
• Progressionsmålinger og tid mellem test
• Nye visninger og funktionalitet
• Nye vejledninger
• Vidensindsamling



Testcyklus



Nationale test i Fælles mål  matematik
Nationale test 
tilbagemeldinger

Mål for undervisningenAdaptivt princip Lineært princip



Eksempel i matematik



NT og afgangsprøver



Eksempel matematik 6.Kl. 75 Elever



Progression Geometri 3. kl.

2. kl.          3.kl          4.kl 



Progression Geometri 3. kl.

2. kl.          3.kl          4.kl 



Progression Geometri 3. kl.

2. kl.          3.kl          4.kl 

På elevniveau vil usikkerheden på målingen som oftest være større end progressionen 
især når der måles med kortere mellemrum end mellem de obligatoriske tests 

De kriteriebaserede tilbagemeldinger er konstrueret for at vise en progression mellem 
test. Det er den normbaserede skala ikke



Større populationer

2. kl.          3.kl          4.kl 



Faglige test tager 3-5 gange længere tid end nationale test. Derfor giver de mere 
information 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Det leder os hen på udfordringen hos læreren



Nye visninger og funktionalitet



Dette er en af de vigtigste ændringer i systemet idet det giver læreren mulighed for at gribe ind over for uhensigtsmæssig 
testadfærd. 
Det kan anbefales at have retningslinjer for afviklingen af testene der indbefatter mulighederne i forbindelse med den nye 
monitoreringsside.





Det er ikke en forventning at man gennemgår alle elevers besvarelser via dette værktøj, men at det nærmere 
skal ses som en mulighed for at zoome ned i elementer i elevens besvarelse der kan have 
pædagogisk/didaktisk interesse. 



67 % sikkerhed for den røde visning
Det er en fejltolkning at sige at han ligger i ”bunden af jævn”. Vi ved ikke hvor han ligger, men vi ved at der er størst sandsynlighed for at han 
ligger i mangelfuld, selvom han placeres i Jævn



Er ikke et udtryk for hvad de kan eller ikke kan inden for et område.
Kan ikke bruges til at dele elever i hold eller målrette undervisningen i sig selv
”Hvis de har flere end 5 fejl inden for et område så…..”



Oplægsholder
Præsentationsnoter
67 % sikkerhed for den røde visning95% sikkerhed for procenterneDiskussion om forældrebreve (Team fag, Opg. Kommission, og praktikere)Øverste GulNederste Grøn



Oplægsholder
Præsentationsnoter
Understrege at der ikke er beregnet en usikkerhed på det samlede resultat og at det ikke er målet med denne visning at se på usikkerhed, men at den selvfølgelig er til stede. Målet med denne visning er ikke at følge den enkelte elev (der bruges de andre visninger) men at se på det ”store billede”GenereltDenne visning sammenholder elevens resultater i to nationale tests. Det kan både være mellem obligatoriske tests og frivillige tests. Visningen giver en grafisk visning af elevernes bevægelse i deres testresultater fra den først tagne test til den næste. Visningen giver dermed et blik ind den overordnede læring i klassen. Usikkerheden på målingerne er ikke taget med i denne visning, da den ikke er kendt på det samlede resultat. Visningen er tænkt til at give læreren et samlet overblik over hele klassens progression. Her kan læreren hurtigt spotte om der er en gruppe af elever, der har en positiv eller negativ progression. Efterfølgende kan læreren klikke på den enkelte elev og zoome ned på den enkelte elevs samlede testforløb gennem årene. Her kan der så spores om der er tale om en stigende/faldende tendens i elevresultatet gennem tiden.I tolkningen af visningen er det vigtigt at være opmærksom på hvilke to test der sammenholdes. Hvis det ikke er to obligatoriske test der sammenholdes, men en obligatorisk og en frivillig eller to frivillige, vil elevens placering i visningen være påvirket af hvornår de frivillige test er taget.I sammenholdningen mellem to obligatoriske test kan en tolkning være at jo længere eleverne er fra ”de hvide felter”, jo større er sandsynligheden for, at eleverne har haft en læringsaccelerationen eller deceleration.  Dette kan være korrekt, men det er også vigtigt at overveje om der er eventuelle andre årsagsforklaringer på dette. Et stort udsving er ikke nødvendigvis et tegn på at eleven pludseligt har lært en hel masse. Et stort udsving kan også være tegn på grundlæggende forskelligheder i testadfærd mellem de to test.



Visning af progression
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